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Sohn combina idiomes i estils en el seu debut discogràfic

El trio de rock alternatiu publica el seu primer àlbum oficial, un treball íntim cantat en català, castellà i anglès

Sohn reneix ‘Dins el desordre’
Jaume Pi
BARCELONA

D
esprés de
set anys a
l’ombra, el
projecte

Sohn ha pogut sor-
tir a la llum. I ho ha
fet amb un disc
compost per onze
cançons que cami-
nen entre diversos
corrents del rock.

Finalment, el grup del can-
tant i multiinstrumentista
Agustí Busom –ànima també
d’Abús– ha editat el seu pri-
mer disc oficial. Sohn és el
nom d’aquest trio barceloní,
format per la cantant Teresa
Gea, el bateria Jordi Farreras i
el mateix Busom. Després de
set anys de feina, dues ma-
quetes autoeditades i intensos
directes, el grup ha pogut
gravar l’àlbum Dins el desordre.

El resultat és un disc amb
onze temes, gravats entre ge-
ner i juliol del 2003, i que
responen a les inquietuds de
cadascun dels seus membres.
Segons Farreras, la sonoritat
tan diversa del disc es deu “a
les nostres respectives influ-
ències” i es concreta en un
treball “al límit, tant en l’as-
pecte musical com per l’ex-
pressió dels nostres senti-
ments”.

El concepte de Dins el desor-
dre és, com indica el títol, di-
vers i eclèctic, però desprèn
uns sentiments “entre la cal-
ma i la tensió”, tal com ho
defineix el mateix Farreras,
que afegeix: “Es tracta d’un
disc íntim i potser introvertit,
però en cap cas ploraner”.

També pel que fa a l’idioma,
Dins el desordre és un disc divers
i encara que la majoria de te-
mes són en anglès, també n’hi
ha en castellà i català. Curio-
sament, l’únic tema en català
és una adaptació d’un poema
traduït de l’alemany de Her-
man Hesse, Pèrdua. L’explica-

ció és ben senzilla: “Ens agra-
dava el poema i vam adap-
tar-lo”. De cara a futurs
treballs, però, la cosa pot can-
viar i és possible que el grup
deixi l’anglès a favor del cas-
tellà i el català, perquè el trio
vol “adaptar el que escoltem a
la nostra pròpia forma d’ex-
pressar-nos”.

Independència musical
Dins el desordre combina te-

mes intrumentals i vocals,
entre els quals hi ha peces
com ABC, Suit piano, Pèrdua i
Blonde RH, i hi col·laboren el
cantant de Love of Lesbian,
Santi Balmes, i Miguel Balles-
ter. Encara que entenen que
se’ls hagi de posar l’etiqueta
de rock independent, els
membres de Sohn no estan
gaire d’acord amb el terme:
“Seríem alternatius o inde-
pendents si hi hagués un cor-
rent general i ens en situéssim

al marge, però en un mercat
tan petit com el nostre, això és
impossible”.

Siguin el que siguin, els
Sohn han estat reconeguts
amb diversos premis, com
l’Altaveu Frontera 2001 i el del
tercer concurs de música jove,
el 2000, i tenen l’experiència
del reconeixement en directe.
Ara esperen, amb aquest “re-
sum de tot el que hem fet
aquests anys”, arribar a un
públic més ampli per “neces-
sitat i voluntat d’expres-
sar-nos” sense por.

Ànima polifacètica
Sohn va néixer el 1998 com

un projecte paral·lel d’Agustí
Busom, que, quan es va con-
vertir en el seu alter ego, Abús,
va haver de deixar-lo un pèl
abandonat. Després d’uns
anys d’espera, ara el grup re-
neix i Busom s’ha convertit en
la seva ànima, ja que arriba a
tocar fins a una desena d’ins-
truments, a més d’encarre-
gar-se de la gravació i de les
mescles.

T E A T R E

‘El camp’

Fugir al camp
Juan Carlos Olivares

‘El camp’, de Martin Crimp. Direcció: Toni Casares.
Escenografia: Max Glaenzel i Estel Cristià.
Intèrprets: Rosa Cadafalch, Xavi Mira, Maria Ribera.
Sala Beckett, 16 de febrer.

Com més parles, menys dius. Declaració de principis d’un
dels personatge d’El camp, obra de Martin Crimp, un dels es-
criptors britànics amb més projecció. Frase que situa els per-
sonatges en l’òrbita pinteriana. Situacions, protagonistes i di-
àlegs connecten amb aquest inevitable referent de la drama-
túrgia britànica. Es podria dir que El camp és Pinter per la
quantitat de matèria obscura que condiciona el text i per l’ús
de la paraula aparentment innocua com a arma defensiva i
ofensiva. Però El camp té un condicionant moral no gaire ca-
racterístic de Pinter. El conflicte que fereix els personatges és
molt més explícit i més sotmès a una crítica universal de
l’autor. Crimp està pròxim a Pinter en la forma, però no en el
fons. L’autor d’aquesta peça pren una posició més pròxima al
drama que relata perquè la seva voluntat de denúncia també
és més evident. Una implicació moral poc freqüent en el teatre
de Pinter. Una obra que, per altra banda, frega l’homenatge al
gènere, amb una estructura que emplaça el públic a recons-
truir la història amb metodologia detectivesca.

Dramatúrgia sustentada en les preguntes: per què un metge,
una dona i els seus fills es refugien al camp?, qui és aquesta
dona que recull el metge a la carretera? per què sospita la dona
d’aquesta presència?, per què és tan conflictiu el passat del
metge?, per què els nens estan sempre fora de casa? Les res-
postes es construeixen en el cap dels espectadors. L’ésser humà
creu que la utopia de l’entorn pot alleugerir-li el pes de les
seves accions, la càrrega dels seus errors. Vagi on vagi, arros-
segarà el compte de la seva vida.

Una obra amb un subtil estil antinatural que obliga el direc-
tor d’escena a un control molt profund del ritme i la respiració
del muntatge. S’ha de repartir l’atenció entre l’acurat reparti-
ment dels silencis, la mesurada fluctuació dels moments de
tensió; deixar que respirin els interrogants, que ocupin el seu
lloc els successius girs de la trama; obligar els actors a situar les
seves interpretacions en un terreny indefinit entre la naturalitat
i l’artifici. Un seguit de condicionants que Toni Casares salva
amb habilitat, deixant que el text s’expressi amb fluïdesa, amb
un respecte absolut a la posició de l’autor, i amb la suficient
sensibilitat i rigor perquè les actuacions introspectives de Rosa
Cadafalch, Xavi Mira i Maria Ribera llueixin dins de les moltes
limitacions que imposa aquest tipus de teatre.
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‘La xarxa’

Per què s’amaga
a Brossa?

Francesc Massip

‘La xarxa’, de Joan Brossa.
Intèrprets: Sílvia Bel, Maife Gil, Pau
Miró, Víctor Pi. Direcció: Josep M.
Mestres. Espai Brossa, 15 de febrer.

Cada vegada que tenim la raríssima ocasió de
veure en escena el teatre de Brossa, sovint per
obra i gràcia del petit Espai que duu el seu nom
o d’alguna sala alternativa, ens preguntem amb
inquietud com és possible que un dels nostres
millors creadors hagi estat sotmès pel teatre
públic a la invisibilitat i arraconat al cau dels
mals endreços per part dels directors i progra-
madors del país. Recordem que l’operació del
TNC amb Món Brossa va ser una aixecada de ca-
misa. Sembla mentida, doncs, que una tragèdia
intensa i sintètica com La xarxa pugi per primer
cop a escena més de mig segle després de ser
escrita (1953). La història medieval dels fatídics
amors entre Tristany i Isolda és aclimatada a un
món petitburgès, on la mare empeny la noia a
prometre’s amb el dispeser Marc que només és
rei al seu despatx i que en lloc d’un palau a
Cornualla té com a màxim una fàbrica a Corne-

llà. Lluny d’herois i retòrica èpica, Brossa hi en-
talla uns diàlegs sintètics i presenta la realitat
més quotidiana (acte primer) amb un parlar es-
quitxat de refranys i frases fetes esmolades de
sornegueria que s’eleva en coratge poètic a l’es-
calf de l’amor (acte segon) i que adquireix textura
abstracta al llindar de l’abisme (acte tercer).

L’aparent aridesa de la peça brossiana és un
recercat dispositiu que dóna ales a una esceni-
ficació creativa i a directors capaços de fecundar
el text en una posada en escena entenedora i
fèrtil. Aquest és el repte que Josep M. Mestres ha
culminat de forma brillant, vestint els diàlegs
amb accions altament productives. La irisada
foscor de La xarxa és il·luminada per una inter-
pretació aclaridora, imaginativa i eficient. S’ha
trobat el to. Sílvia Bel construeix una Isolda vi-
gorosa i decidida que prova d’engrescar Marc a
contemplar el mar i els ulls blaus de la lluna.
Però aquest (ajustat Víctor Pi) es mostra inac-
cessible a la poesia, metòdic fins a la nàusea,
fanàtic dels autòmats, tiranitzat pel càlcul i
dèspota de l’ordre. No és estrany, doncs, que tot
esclati quan irromp Tristany, un Pau Miró que
allibera la noia amb una mirada i la puja a la
gropa del somni. El paisatge sonor comença i
acaba amb Wagner i s’ajusta a la peripècia dels
protagonistes, amb varietats i cabaret per sub-
ratllar el triomf de la passió i l’himne de Riego
que marca l’esclat de la guerra.

Quan el retret i la gelosia s’obren camí, res-
sona el Guimerà de Terra baixa i el final de de-
solació pica l’ullet al mateix Hamlet. Un clàssic
contemporani, doncs, del tot imprescindible!
Ha arribat l’hora de deixar d’ocultar Brossa?


